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Шановні колеги! 

Юридичний факультет, Державного університету інфраструктури та 

технологій запрошує Вас до участі у Регіональній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання кримінального права, кримінального 

судочинства та кримінології», з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре 

Беккарія, яка відбудеться 15 березня 2018 року об 11.00. 

До участі запрошуються науковці, аспіранти, студенти та практичні працівники.  

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

Конференція буде працювати за секціями: 

Секція 1. «Актуальні питання кримінального права та кримінології». 

Секція 2. «Актуальні теоретичні та прикладні питання кримінального процесу, 

криміналістики та судової експертизи». 

Секція 3. «Актуальні проблеми адвокатської діяльності». 

 

Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно: 

1.  Заявку на участь у конференції за формою, що додається; 

2.  Електронний варіант тез доповіді; 

3. Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають 

наукового ступеня). 

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 5 березня 2018 р. на адресу 

електронної пошти: duitkafcrim@gmail.com 

 

Фінансові аспекти 

Витрати учасників, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, 

проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок 

сторони, що їх відряджає. 

Планується видати збірник матеріалів до початку роботи конференції. 

 

Проведення Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання 

кримінального права, кримінального судочинства та кримінології» з нагоди 

280 річниці з дня народження Чезаре Беккарія планується у приміщенні 

Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, вул. 

Кирилівська, 9. (ст. метро «Контрактова площа»). 

Контактна особа: Мусієнко Анатолій Володимирович; 

    моб. тел. 0665555754 

 

Орієнтовний план проведення конференції 15 березня 2018 р.: 

10:30-11:00 – реєстрація учасників 

11:00-11:20 – пленарне засідання 

11:20-13:30 – робота конференції 

13:30-14:00 – закриття конференції 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 



 

Приймаються до друку тези доповіді, надруковані в текстовому редакторі 

Microsoft Word та оформлені відповідно до вимог: 

1. обсяг тез не має перевищувати 3-х сторінок. 

2. формат А4 шрифтом Тіmes New Roman кегль – 14, міжрядковий інтервал - 

1,5, поля сторінки: зліва - 3,0 см, справа - 1,5 см, зверху - 2,0 см, знизу - 2,0 см; 

3. назва тез доповіді чи повідомлення набирається великими літерами; 

4. у правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора (без 

скорочень), науковий ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень); 

відомості про наукового керівника (для учасників без наукового ступеня). 

5. анотація після назви тез доповіді чи повідомлення – англійською мовою (2-3 

речення, але не більше 150 знаків);  

6. посилання на бібліографічні джерела мають бути оформленими 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]);  

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (англійська транскрипція), 

наприклад: Zayavka_Ivanov; Tezu_Ivanov; Recenz_Ivanov. 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Регіональній науково-практичній конференції  

«Актуальні питання кримінального права, кримінального судочинства 

 та кримінології» з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккарія 

 

Прізвище ____________________________ 

Ім’я _________________________________ 

По-батькові __________________________ 

Науковий ступінь _____________________ 

Вчене звання _________________________ 

Посада _______________________________ 

______________________________________ 

Організація (повна назва) ______________ 

Адреса, номер телефону________________ 

Науковий керівник  

(для учасників без наукового ступеню)_______ 

Е-mail ________________________________ 

Номер секції_________________________ 

Тема наукового повідомлення чи доповіді ______ 

Потреба у мультимедійній техніці  __________ 

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): 

- виступити із доповіддю; 

- прийняти участь як слухач; 

- заочна. 

 



Увага! 

1. Організаційний комітет залишає за собою право на відмову від 

опублікування тез у зв’язку з невідповідністю їх теми до напрямів роботи 

конференції, поданих із запізненням або недотримання вимог оформлення. 

2. Всі матеріали будуть опубліковані в авторській редакції. 

3. Оргкомітет підтвердить електронним листом отримання та реєстрацію 

Ваших матеріалів. 

4. Для учасників без наукового ступеня обов’язкова рецензія або рекомендація 

кафедри. 

 

Зразок оформлення тез доповіді: 

 

ПІБ, 

студент ІV курсу Державного університету 

інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна. 

Науковий керівник -  

ПІБ, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального права Державного 

університету інфраструктури та технологій, м. 

Київ, Україна. 

 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Текст. 

 

Список використаних джерел 


