ШАНОВНІ КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ
ТА СЛУХАЧІ МАГІСТРАТУРИ!
Запрошуємо Вас взяти участь
у ІІ Всеукраїнській науковопрактичній курсантській
(студентській) інтернетконференції іноземними
мовами

«Національна поліція в умовах
розвитку демократичного
суспільства»
22 лютого 2019 року
Напрями роботи конференції:
 актуальні
питання
підготовки
курсантів та слухачів Національної поліції
України;
 забезпечення прав та свобод громадян
в діяльності поліцейських;
 міжнародні стандарти поліцейської
діяльності;

 взаємодія громадського суспільства з
підрозділами
Національної
поліції
у
забезпеченні прав і свобод громадян.
Запрошуємо до участі курсантів, студентів,
слухачів магістратури.
Місце проведення: Донецький юридичний
інститут МВС України, м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21.

Робочі мови
німецька.

конференції:

англійська,

Заявку на участь і тези доповіді просимо
надіслати до 20 лютого 2019 року
електронною
поштою:
inozemnamova@ukr.net.
Матеріали конференції будуть опубліковані у
вигляді електронної версії збірника (формат
pdf) та надіслані на електронну пошту
учасників конференції. Для обговорення
матеріали будуть розміщені на сайті інституту
21 лютого.
Вимоги до оформлення тез доповідей
Тези доповідей приймаються до
англійською та німецькою мовами.
Обсяг тез – до 3 сторінок.

друку

Тези мають бути оформлені таким чином:
1.
Перший рядок. Праворуч, напівжирним
– прізвище та ініціали автора/авторів
іноземною мовою.
2.
Другий рядок. Праворуч, курсивом –
назва наукової установи чи навчального
закладу іноземною мовою, крапку наприкінці
не ставити.
3.
Третій рядок. Праворуч – прізвище
наукового керівника.
4.
Четвертий рядок. Праворуч – прізвище
консультанта з мови.
5.
Через рядок. По центру, напівжирним,
великими літерами – назва доповіді, крапку
наприкінці не ставити.
6.
Через рядок. Текст тез.
7.
Через рядок. По центру, напівжирним –
слово
«Література»,
далі
–
перелік
використаної літератури з послідовною

нумерацією за абеткою, спочатку кирилиця,
потім – латина. Посилання на літературу в
тексті наводяться у квадратних дужках:
вказується порядковий номер джерела і
сторінка, наприклад – [7, с. 19].
8.
Через рядок. По центру, напівжирним –
слово
«Анотація»,
далі
–
анотація
українською мовою.
Під час набору тексту слід дотримуватися
таких вимог:
 файли надсилаються у форматі doc або
docx;
 розмір паперу – А4, орієнтація –
книжкова;
 поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см;
 шрифт – Times New Roman, розмір – 14;
інтервал – 1,5 рядка;
 абзац робиться автоматично – 1,25 см;
 файл повинен бути названий прізвищем
учасника,
наприклад,
«Іванов_заявка»,
«Іванов_тези».
Тези доповідей друкуються в авторській
редакції. Автори несуть відповідальність за
достовірність наведених фактів, посилань,
власних імен тощо. Редколегія залишає за
собою право відхиляти тези, що подані з
порушенням вимог, а також редагувати їх.
Телефони для довідок:
+38-050-228-90-52 – Баланаєва Оксана
Василівна, завідувач кафедри іноземних мов;
+38-096-595-07-07 – Лопатинська Ірина Сергіївна,
доцент кафедри іноземних мов.
З повагою,
перший проректор

Є.С. Назимко

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ
ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ

Іvanov І.
Donetsk Law Institute
Науковий керівник – О.О.Петров
Консультант з мови – В.В. Логінова

КАФЕДРА
ІНОЗЕМНИХ МОВ

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
Тext. Тext. Тext. Тext. Тext.
Література:
Анотація
ЗАЯВКА
на участь у конференції

«Національна поліція в умовах
розвитку демократичного суспільства»
Прізвище _______________________________
Ім’я ___________________________________
По батькові _____________________________
Місце навчання ________________________
Назва доповіді __________________________
Електронна адреса _______________________
Контактний телефон _____________________
Логін для доступу до сайту________________
Пароль_________________________________
Адреса оргкомітету:
50065, м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21,
Донецький юридичний інститут
МВС України
тел./факс (0564) 92-94-92
e-mail: inozemna-mova@ukr.net

Інтернет-конференція
–
процес
інтерактивного
обговорення
в
мережі
інтернет певного питання, проблеми. Завдяки
появі
веб-конференції
організаторам
презентацій і семінарів вдається зібрати більш
широку аудиторію слухачів. Для участі в
інтернет-конференції кожному із слухачів
необхідно в обумовлений час перебувати за
комп’ютером, бути підключеним до мережі
інтернет та мати підключену до комп’ютера
веб-камеру і мікрофон. Посилання для
доступу до інтернет-конференції буде
надіслано кожному учаснику на пошту.
Для перегляду презентації найчастіше
потрібна
установка
на
персональний
комп’ютер учасника, крім програми для
інтернет-конференцій, таких додатків як Java
або Flash.

II Всеукраїнська науково-практична
курсантська (студентська) інтернетконференція іноземними мовами

«Національна поліція в умовах
розвитку демократичного
суспільства»
«National police in the development
of a democratic society»
«Nationale Polizei unter
Bedingungen der Entwicklung
demokratischer Gesellschaft»
22 лютого 2019 року
м. Кривий Ріг

