Приватний вищий навчальний заклад
«Європейський університет»
Донецький державний університет управління
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
запрошуємо взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І
КРИМІНАЛІСТИКИ»
яка відбудеться 27 лютого 2018 р.

з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора
Ніни Іванівни Клименко
До участі у конференції запрошуються вчені, практики та фахівці у сфері
судової експертизи та криміналістики, а також науково-педагогічніпрацівники,
аспіранти, студенти вищих навчальних закладів.
Для участі у конференції необхідно:
в строк до 20 лютого 2018 року надіслати до оргкомітету на адресу: е-mail:
konf_klimenko@ukr.net в електронному варіанті:
✓ заявку за зразком, що додається;
✓ текст тез доповіді.
Усі матеріали мають бути названі наступним чином: П.І.Б._заявка, П.І.Б._тези.

Вимоги щодо оформлення тез доповіді:
Тези надаються у електронному вигляді (файл з розширенням - .doc). Текст має
бути набрано за допомогою текстового редактора Microsoft Word для Windows, розмір
аркушу А4, 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 3 сторінок.
Назва доповіді – від центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після
назви, на середині наступного рядка, – прізвище та ініціали автора, повна назва
навчального закладу, установи. Після основного тексту наводиться список використаної
літератури.
Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ та
ін. несуть автори матеріалів. Матеріали видаватимуться в авторській редакції, без
додаткового редагування.Автор не має права передавати в інші видання матеріали,
прийняті редакційною колегією до друку.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Науковий вклад Н.І. Клименко у розвиток судової експертизи.
2. Актуальні питання теорії судової експертизи.
3. Правове забезпечення експертної практики в Україні.
4. Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування та
судового розгляду.
5. Криміналістика та доказування.
Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може
бути розширена (згідно з науковими інтересами авторів) у рамках теми конференції.
Робоча мова конференції – українська, англійська, російська.
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.
Участь у конференції є безкоштовною. Програму конференції та збірник
матеріалів конференції в електронному вигляді (PDF-формат)буде надіслано авторам до
початку її роботи та розміщено на офіційному сайті ПВНЗ «Європейський університет» та
Донецького державного університету управління. Учасники конференції, які виявлять
бажання отримати друкований варіант збірника матеріалів конференції, мають зв’язатися
щодо його замовлення з контактними особами за телефонами, зазначеними нижче.
Місце проведення:
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
м. Київ, бул. Вернадського, 16 – В, ауд. 218.
Реєстрація учасників конференції відбудеться за вказаною адресою 27 лютого
2018 року з 12.00 год.Початок роботи конференції о 12.30 год.
З усіх питань щодо організації та проведення конференції звертатись за тел.:
(050) 567-37-57, (097) 036-81-30 – Гуріна Дарія Петрівна
(050) 625-72-32, (098) 363-13-27 – Калініна Ірина Валеріївна.

Заявка на участь у конференції
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Почесне звання
Посада
Найменування установи, організації
Дані про співавтора(-ів)
Назва доповіді
Форма участі в конференції (очна, заочна)
Тип доповіді (пленарна, секційна)
Необхідність використання мультимедійної техніки
(так, ні)
Службова (домашня) адреса
Контактні телефони
E-mail

Будемо раді Вашій участі у конференції!
З повагою, Оргкомітет

