ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Інформуємо Вас, що в Донецькому
юридичному інституті МВС України 23 березня
2018 року відбудеться І Всеукраїнська науковопрактична конференція «Національна поліція
України: сучасний стан та перспективи
розвитку».
Мета – розгляд актуальних питань діяльності
Національної поліції України, обговорення
ефективності застосування сучасних форм та
методів, їх удосконалення в діяльності
підрозділів Національної поліції України;
узагальнення
результатів
теоретичних
досліджень і набутого практичного досвіду.









Напрями роботи конференції:
правове та організаційне забезпечення
діяльності Національної поліції України;
актуальні питання адміністративної діяльності
підрозділів Національної поліції України;
організаційно-правові
засади
кадрової
політики Національної поліції України
взаємодія поліції та суспільства;
сучасний стан та оцінка ефективності
діяльності підрозділів Національної поліції;
підготовка поліцейських в умовах реалізації
Концепції
реформування
освіти
в
Міністерстві внутрішніх справ України;
забезпечення дотримання прав людини в
діяльності поліції;
питання інституціональної спільності і
функціональних відмінностей органів поліції
України та зарубіжних країн.

Для
участі
в
роботі
конференції
запрошуються
практичні
працівники
правоохоронних органів, суду, державних
органів та органів місцевого самоврядування,
науковці,
ад'юнкти,
аспіранти,
курсанти,

студенти вищих навчальних закладів та інші
зацікавлені особи.
Робочі мови – українська, російська,
англійська.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Сидоров І. П.
студент 4 курсу юридичного факультету,
Донецького юридичного інституту МВС України

Для участі в конференції необхідно до
15 березня 2018 року надіслати заявку, тези
доповіді та відскановану рецензію наукового
керівника (якщо учасник немає наукового ступеня)
електронною поштою на адресу оргкомітету:
kaf_admindli@ukr.net

ПРАВА ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Матеріали конференції будуть опубліковані у
вигляді електронної версії збірника (формат pdf)
на сайті Донецького юридичного інституту МВС
України: http://www.dli.donetsk.ua/. Електронна
версія додатково буде надіслана на електронну
пошту учасників конференції.










Вимоги до оформлення тез доповідей:
матеріали подаються в електронному вигляді
у форматі *.doc або *.docx;
обсяг тез – до 6 сторінок формату А4;
верхнє, нижнє, праве, ліве поле – 20 мм;
шрифт – Times New Roman, кегль –14,
інтервал між рядками – 1,5;
у верхньому правому куті – прізвище та
ініціали автора, нижче назва установи,
факультет, курс. Через рядок посередині
великими літерами напівжирним шрифтом –
НАЗВА, далі з нового рядка – основний
текст.
посилання
на
використані
джерела
вказуються у квадратних дужках, список
джерел додається після тексту в порядку
згадування джерел відповідно до ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне
посилання.
Загальні
положення та правила складання»
файл назвати прізвищем учасника.

Текст тез…
Література
1. Про Національну поліцію: Закон України
від 02 липня 2015 року № 580-VIII. Відомості
Верховної Ради України. 2015. № 40-41. ст. 379.
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.
Всі витрати щодо відрядження та проживання
здійснюються учасником науково-практичної
конференції за власний рахунок, або за рахунок
сторони, що його відряджає.
КОНТАКТНІ ДАНІ
Оргкомітет – кафедра адміністративноправових дисциплін факультету підготовки
фахівців для підрозділів Національної поліції
України ДЮІ МВС України.
Відповідальний секретар оргкомітету –
канд. юрид. наук Мердова Ольга Миколаївна
тел. +38(095)-352-10-43
Секретар оргкомітету– канд. юрид. наук,
Філіпенко Анастасія Сергіївна,
тел. +38(050)-927-86-00; +38(098)-294-53-31
Адреса оргкомітету: 50065,
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги (Революційна), 21.

ЗАЯВКА
на участь у І Всеукраїнській науковопрактичній конференції
«Національна поліція України:
сучасний стан та перспективи
розвитку»
Прізвище _________________________________
Ім’я ______________________________________
По батькові _______________________________
Місце роботи ______________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Посада ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Вчене звання ______________________________
Науковий ступінь __________________________
Адреса: ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Контактні телефони:
__________________________________________
__________________________________________
Е-mail ____________________________________
Назва тез _________________________________
__________________________________________
__________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
Інститут
здійснює
підготовку
фахівців
за
освітніми
ступенями
«бакалавр», «магістр». Навчальний заклад
має загалом ІІІ рівень акредитації, а за
спеціальністю «Право» та «Судова
експертиза» має IV рівень акредитації.
Підготовка фахівців здійснюється на
денній та заочній формі навчання за
державним
замовленням
та
на
контрактній основі.
Кафедра
адміністративноправових дисциплін
забезпечує підготовку
на всіх рівнях вищої освіти, а також,
здійснює підготовку докторів філософії та
докторів наук у галузі знань «Право» за
науковою спеціальністю 12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право.
У нас успішно діє науковий гурток
курсантів та студентів.
Кафедра
активно
використовує
інноваційні технології в юридичній освіті:
активні та інтерактивні методи проведення
навчальних занять, елементи дистанційної
освіти, тренінги.
В інституті здійснюється видання
фаховового збірника наукових праць
«Правовий часопис Донбасу», у якому
можуть
публікуватися
результати
дисертаційних досліджень.

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ФАКУЛЬТЕТУ № 1

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
І Всеукраїнська науково-практична
конференція

м. Кривий Ріг
23 березня 2018 року

