
                                                  
 

Шановні колеги! 

 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

Кафедра криміналістики 

Дослідницька група «De mendacio veritas» 

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України 

 

 

ЗАПРОШУЮТЬ 

Вас взяти участь у роботі 

V Міжнародного круглого столу  

 

«Інформаційне забезпечення розслідування 

злочинів» 
(до 20-річчя НУ “ОЮА” та 180-річчя Одеської школи права)  

 

Круглий стіл відбудеться 26 травня 2017 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». 

Метою даного круглого столу є дослідження інформації, її місця в криміналістиці та практичного використання при 

розслідуванні злочинів. Для участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, студенти, співробітники 

судових та правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування як України, так і інших країн.  

 

ППррооппооннууююттььссяя  ннаассттууппнніі  ттееммааттииччнніі  ннааппрряяммккии  ккррууггллооггоо  ссттооллуу::  

  

1. Інформаційне забезпечення досудового розслідування та судового провадження.  

2. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження в досудовому розслідуванні. 

 

Робочі мови круглого столу: українська, англійська. 

Реєстрація учасників круглого столу відбудеться 26 травня 2017 року о 14:00 за адресою: Україна, м. Одеса, Фонтанська 

дорога, 23, Зал засідань Вченої ради. 

Форма участі у круглому столі – очна та заочна.  

Для участі в роботі круглого столу необхідно не пізніше 19 травня 2017 року надіслати на електронну адресу 

оргкомітету (kriminalist.roundtable@gmail.com) одним листом: 

 заявку (див. зразок заявки); 

 відредаговані тези доповіді (див. зразок та вимоги до оформлення); 

 відскановану квитанцію про сплату витрат, пов’язаних із публікацією тез доповіді.  

 

Просимо дотримуватись вказаних правил! У разі прийняття по електронній пошті заявки і тез доповіді Вам буде 

надісланий електронною поштою відповідний лист. 

 

ДДооддааттккоовваа  ііннффооррммааццііяя::  

 Відшкодування витрат, пов’язаних із публікацією тез, здійснюється у розмірі 200 гривень шляхом переказу коштів 

на карту ПриватБанку 5168 7555 3255 2581 (отримувач Панасюк Артур Олексійович), призначення платежу – участь у 

КС 2017. Відскановану квитанцію про сплату, має бути надіслано одночасно з поданням тез доповіді. 
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 У разі заочної участі у роботі круглого столу учасники додатково сплачують витрати на поштове відправлення 

збірника матеріалів круглого столу в розмірі 30 гривень або замовляють доставку за власний рахунок. 

 Усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником круглого столу за власний 

рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила. 

 Збірник матеріалів круглого столу та сертифікат про участь у роботі круглого столу буде виданий до початку роботи 

круглого столу і вручений під час його проведення, а у разі заочної участі – протягом 10 днів. 

 Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез доповідей, які не відповідають вимогам.  

 

За додатковою інформацією звертайтеся: кафедра криміналістики Національного університету «Одеська 

юридична академія», асистент кафедри Панасюк Артур Олексійович, тел. (093) 475 65 26. 

Офіційний веб-сайт університету: www.onua.edu.ua 

Офіційний сайт дослідницької групи: www.psylib.onua.edu.ua 

E-mail: kriminalist.roundtable@gmail.com 

 

Вимоги до електронного варіанту доповіді та заявки на участь: 

 назва файлів та тема повідомлення повинна відповідати прізвищу та імені учасника круглого столу (наприклад, 

Іваненко Петро Семенович_заявка, Іваненко Петро Семенович_тези, Іваненко Петро Семенович_квитанція); 

 текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.doc, *.docx; 

 

Вимоги до оформлення доповіді: 

 Тези повинні бути написані українською чи англійською мовою. 

 Обсяг рукопису у межах 3-7 сторінок, включаючи малюнки, таблиці, додатки, список літератури. 

 Сторінки не нумеруються. 

 Тези повинні бути виконані у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у вигляді файла з 

розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал - 1,5; абз. відступ – 10 мм, 

усі поля – 20 мм. 

 У тезах не повинно бути переносів слів та макросів. 

 Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, малюнки) у тексті тез позначаються скороченням «Мал.». 

Малюнки розташовуються у тексті тез після посилання на них. 

 Посилання на використанні джерела виконуються в тексті в квадратних дужках.  

 Перелік використаних джерел (тільки ті, на які є посилання у тексті) подається в кінці тез доповіді автора 

 Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються. 

Тези друкуються в авторській редакції.  

 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Миколаєв В.В. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент 

 

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ  

Засадами криміналістики можуть бути не будь-які, довільно вибрані погляди на форми й методи 

кримінального провадження, а лише ті, що відповідають соціально-економічним умовам розвитку суспільства [1, с. 

17] …(далі текст доповіді).  

Зразок заявки 

 

Заявка 

На участь у V Міжнародному круглому столі  

«Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» 

(до 20-річчя НУ “ОЮА” та 180-річчя Одеської школи права)  

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Науковий ступінь  
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Вчене звання  

Тема доповіді   

Тематичний напрямок  

Відомості про приїзд (вказати необхідне): Особиста участь / Заочна участь 

Координати для контакту: 

Індекс, адреса  

Ел. адреса  

Телефон  

 

 


