
 

Шановні колеги! 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України 

ЗАПРОШУЄ 

Вас взяти участь у роботі  

II-ї міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  

 

«Актуальні питання судової експертології, криміналістики  

та кримінального процесу» 

 
Міжнародна науково-практична конференція відбудеться 19 листопада 2020 р. в онлайн-режимі на 

платформі Zoom.  

Конференція має на меті обмін теоретичними та практичними результатами науково-дослідних робіт 

у галузі криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу, інтеграція зусиль щодо 

впровадження результатів досліджень в експертну та судову практику. 

Програма конференції та лінк для участі будуть надіслані зареєстрованим учасникам 

додатково (9 листопада 2020 р.).  

Доповіді конференції будуть опубліковані окремим збірником тез. 

Для участі в науковому заході запрошуються керівники і судові експерти судово-експертних 

установ, вчені, співробітники судових та правоохоронних органів як України, так і інших країн. 

Робочі мови Міжнародної науково-практичної конференції: українська, англійська та російська. 

Форма участі у Міжнародній науково-практичній конференції ‒ дистанційна. 

Для участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції необхідно не пізніше 23 жовтня 

2020 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції (nauka@kndise.gov.ua) одним листом: 

• анкету учасника (зразок анкети учасника додається); 

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

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

доповіді автору буде надісланий електронною поштою відповідний лист. 

 

Додаткова інформація: 

Програма та збірник матеріалів конференції буде надіслано автору на електронну адресу. 

За додатковою інформацією звертайтеся: 

Олександр Жеребко +38 (067) 498-12-79 

Наталія Баюрко +38 (063) 695-07-72 

Юлія Форіс +38 (068) 120-35-31 

Електронна пошта: nauka@kndise.gov.ua 

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез доповідей, які не відповідатимуть вимогам. 
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Вимоги до електронного варіанту тез доповіді та заявки на участь 

 Назва файлів та тема тез доповіді повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції 

(наприклад, Коцюба_Віктор_Олексійович_заявка; Коцюба_Віктор_Олексійович _тези). 

 Текст виконаний в Microsoft Word. 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді 

• Тези доповіді повинні бути написані українською, англійською чи російською мовою; 

• Обсяг рукопису до 6 сторінок, включаючи малюнки, таблиці, додатки, список літератури; 

•Сторінки не нумеруються; 

•Тези доповіді повинні бути виконані у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word; шрифт - 

Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5; абз. відступ - 10 мм, усі поля - 20 мм; 

•У тезах доповіді не повинно бути переносів слів та макросів; 

•Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, малюнки) у тексті тез доповіді позначаються 

скороченням «Мал.». Малюнки розташовуються у тексті тез доповіді після посилання на них; 

•Посилання на використані джерела виконуються в тексті в квадратних дужках; 

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

автора; 

•Відповідальність за належність оформлення, якість редагування, достовірність і науковість тез 

доповіді несе її автор. 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

УДК 

Коцюба Віктор Олексійович 

кандидат юридичних наук, професор 

провідний науковий співробітник лабораторії криміналістичних видів  досліджень 

 

Електронна адреса: ivanov@ukr.net 
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