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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Факультет міліції громадської безпеки 

Дніпропетровського державного 

університету  внутрішніх справ 18 жовтня 

2013 року проводить Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію 

«Актуальні питання забезпечення 

громадської безпеки та правопорядку». 

Форма проведення конференції –

заочна. 

Тематичні напрями роботи  

конференції: 

– проблеми законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення 

діяльності правоохоронних органів з 

охорони громадської безпеки та порядку; 

– використання сучасних 

інформаційних технологій з метою протидії 

правопорушенням і злочинам у сфері 

громадської безпеки; 

– адміністративно-правові, 

кримінально-правові, кримінально-

процесуальні та криміналістичні аспекти 

протидії злочинності у сфері громадської 

безпеки та правопорядку; 

– удосконалення правового, 

організаційного та тактичного забезпечення 

розкриття злочинів проти громадської 

безпеки та правопорядку; 

– шляхи покращання діяльності ОВС у 

забезпеченні громадської безпеки та порядку 

при проведенні масових заходів; 

– проблеми профілактики 

правопорушень і злочинів у сфері 

громадської безпеки та порядку; 

– удосконалення взаємодії 

правоохоронних органів з органами 

державної влади, місцевого самоврядування 

та громадськістю з метою протидії 

правопорушенням та злочинам у сфері 

громадської безпеки та порядку; 

– психолого-педагогічні аспекти 

підготовки курсантів вищих навчальних 

закладів МВС України щодо виконання 

завдань з охорони громадського порядку; 

– міжнародний та зарубіжний досвід 

профілактики та протидії правопорушень та 

злочинів у сфері громадської безпеки, 

міжнародне співробітництво в цій сфері. 

До участі у конференції запрошуються 

вчені, практичні працівники, а також 

ад’юнкти (аспіранти), слухачі магістратури, 

курсанти та студенти. 

Для участі в конференції необхідно 

подати до 20 вересня 2013 року тези 

доповідей, авторську довідку та копію 

квитанції про оплату за виготовлення та 

видання збірника.  

До тез доповіді додається рецензія 

наукового керівника (для осіб, які не мають 

наукового ступеня, ад’юнктів, аспірантів, 

слухачів магістратури). 

Оргкомітет конференції приймає тези 

доповідей обсягом до 3  сторінок 

(українською та російською мовами), набрані 

у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5, усі 

поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм. 

Вартість публікації становить 65 грн. 

Оплату здійснювати безготівково за 

такими реквізитами:  

отримувач: Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ 

рахунок № 31257272210008 

МФО 805012 

ЄДРПОУ 08571446 

Банк ГУДКСУ у Дніпропетровській 

області 

Призначення платежу – «оплата за 

виготовлення збірника» 

Матеріали на конференцію 

надсилаються електронною поштою на e-

mail: Garkusha_vv@i.ua з поміткою «На 

конференцію МГБ». 

 

Контакти: 

тел. 0634172964 – Гаркуша В’ячеслав 

Вікторович; 

тел. 0635843007 – Книга Максим 

Михайлович. 

Планується опублікування матеріалів 

конференції до 18 жовтня 2013 року. 

 

 
Голова оргкомітету –  

перший проректор  

з навчально-методичної  

та наукової роботи                    О.М. Обушенко 
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