
                      

Донецький державний університет внутрішніх справ 

Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»,  
що проводитиметься 1 липня 2022 року (до дня Національної поліції України). 

 

Тематичні напрями конференції: 

- діяльність органів Національної поліції та інших правоохоронних органів 

щодо забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану; 

- участь військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та 

місцевих органів виконавчої влади у підтриманні публічної безпеки і порядку в 

умовах воєнного стану; 

- роль громадян, інститутів громадянського суспільства та суб’єктів 

господарювання у підтриманні публічної безпеки і порядку в умовах воєнного 

стану. 

 

До участі у конференції запрошуються науковці, представники органів 

Національної поліції, прокуратури та інших правоохоронних органів, органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, а 

також аспіранти (ад’юнкти) закладів         вищої освіти. 

 

Учасники конференції можуть долучитися до роботи пленарного 

засідання онлайн за допомогою сервісу Google Meet. 
 

Для участі у конференції необхідно до 24 червня 2022 року надіслати на 

електронну адресу оргкомітету ndl_pbg@ukr.net 

 заявку за зразком, що додається; 

 текст тез доповіді, оформлений відповідно до вимог. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

mailto:ndl_pbg@ukr.net


Заявка на участь у конференції 
 

Прізвище, ім’я та по батькові 

(без скорочень!)   

Назва тез доповіді     
Тематичний напрям     
Місце роботи (навчання)                 

Посада    
Науковий ступінь      

Вчене звання      

Спеціальне звання                              

Адреса для листування     
Контактний телефон (обов’язково!) _ 

E-mail: (обов’язково!)     

 

 

 

Планую (обрати один із трьох варіантів):  
1. Бути особисто (обрати «1.1.» чи «1.2.»):  

1.1. Виступити з доповіддю.  

1.2. Взяти участь як слухач.  

 
2. Дистанційно за допомогою сервісу Google 

Meet (обрати «2.1.» чи «2.2.»): 

2.1. Виступити з доповіддю.  
2.2. Взяти участь як слухач.  

 

3. Надіслати тільки текст доповіді. 
 

 

 

Вимоги щодо оформлення тез доповіді: 
 

Тези надаються на розгляд організаційного 

комітету конференції в електронному вигляді (файл з 

розширенням - .doc). 

Текст має бути набрано за допомогою текстового 
редактора Microsoft Word для Windows, розмір 

аркушу А4 (210х297 мм), всі береги – 2 см, шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал між 

рядками – 1.5, відступ – 1.25, сторінки не нумеровані. 
Обсяг тез до 5 сторінок. 

 

Структура рукопису: 
 прізвище, ім’я та по батькові (повністю) 

автора (ів) (напівжирний шрифт); 

 посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене 
звання, (без скорочень, вирівнювання за шириною, 

курсив, міжрядковий інтервал - 1); 

 прізвище, ім’я та по батькові (повністю) 

наукового керівника (напівжирний шрифт) – вимога 

для здобувачів вищої освіти; 

 посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене 

звання наукового керівника (без скорочень, 
вирівнювання за шириною, курсив, міжрядковий 

інтервал - 1); 

 порожній рядок; 
 назва доповіді (великі літери, напівжирний 

шрифт, вирівнювання за центром). 

 порожній рядок; 

 основний текст (вирівнювання за шириною); 

 порожній рядок; 
 список використаних джерел, оформлений 

відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання 
 

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення тез доповіді у 
разі їх невідповідності встановленим вимогам. 

Електронну версію збірника матеріалів конференції буде розміщено в 
інституційному репозитарії Донецького державного університету внутрішніх 
справ. 

Участь у конференції безкоштовна. Усі витрати, пов’язані з 
відрядженням, проживанням і харчуванням, здійснюються учасником 
конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила. 
Особисті запрошення будуть направлені оргкомітетом за Вашим завчасним 
зверненням. 

 

Місце 

проведення: 

Кіровоградська область, м. Кропивницький,  

вул. Велика Перспективна, 1  

 (Навчальний корпус Донецького державного університету 

внутрішніх справ) 

Реєстрація учасників конференції здійснюватиметься 

з 09.30, початок роботи конференції о 10.00. 

Телефон 

для 

довідок: 

 

(067) 925-69-13 – завідувач науково-дослідної лабораторії 

публічної безпеки громад д.ю.н., доцент Андрій Захарченко 
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